
Lipie  07.01.2014 r. 

ZP.271.1.2.2014 

ZAPROSZENIE 

do składania ofert cenowych w postępowaniu w trybie zapytania  

o cenę dla zamówienia poniżej 14000 EURO. 

 

I. Zamawiający: 

1. Nazwa i adres: 

Zamawiającym jest: Gmina Lipie 

Adres: ul. Częstochowska 29, 42–165 Lipie 

Telefon: 34/3188032 – 35, Fax : 34/3188032 

Witryna www: www.bip.lipie.akcessnet.net 

Godziny urzędowania: od 7:30  do 15:30 

2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa. 

II. Przedmiot zamówienia: 

1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego: zapytanie o cenę dla zamówienia poniżej  

14000 EURO. 

2. Przedmiotem zamówienia jest:  

Sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku dla Gminy Lipie. 

3. Rodzaj nieruchomości objętych szacowaniem: 

 Określenie wartości nieruchomości niezabudowanej (budowlana, rolna, rekreacyjna); 

 Określenie wartości nieruchomości zabudowanej; 

 Określenie wartości nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym  

wraz z zabudowaniami gospodarczymi i gruntem; 

 Określenie wartości nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym 

 wraz z zabudowaniami gospodarczymi i gruntem; 

 Określenie wartości lokalu mieszkalnego lub użytkowego z pomieszczeniem 

przynależnym i udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu z inwentaryzacją 

lokalu; 

 Określenie wartości lokalu mieszkalnego lub użytkowego z pomieszczeniem 

przynależnym i udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu bez inwentaryzacji 

lokalu; 

 Określenie wartości nieruchomości (lokal, budynek, grunt) wcześniej wycenionej 

przez dowolnego rzeczoznawcę  

 Określenie wartości nieruchomości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości; 

 Określenie wartości nieruchomości do celów aktualizacji opłat rocznych z tytułu 

użytkowania wieczystego nieruchomości; 

 Określenie wartości nieruchomości niezbędnych do naliczenia opłaty adiacenckiej  

i renty planistycznej: 

- pierwsza działka w kompleksie; 

- każda kolejna w w/w kompleksie działek. 

4. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2014 r. 

 

III. Opis sposobu przygotowania oferty oraz miejsce i termin jej składania: 

Oferent poda całkowitą oferowaną jednostkową cenę w złotych (brutto i netto) za wykonanie 

wskazanej usługi. Oferty należy przesłać: pocztą, faxem (34/3188032), e-mailem (przetargi@uglipie.pl) 

lub złożyć w Urzędzie Gminy w Lipiu, ul. Częstochowska 29, 42–165 Lipie, do dnia 14.01.2014 r.  

do godziny 12:00. Oferta winna być oznaczona opisem: „Sporządzanie operatów szacunkowych 

w 2014 roku dla Gminy Lipie.”  

Oferty złożone po terminie nie będę rozpatrywane. 

  

IV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: najniższa cena             

 

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Roman Dądela  - Urząd Gminy Lipie pok. nr 3, 

 tel. 34  3188033 w. 45 

 

Załączniki: 

-  formularz ofertowy. 


